
هدف: هدف از این پژوهـش بررسی اسنـاد تاریخـی و نقش دولت 

شیعی قطب شاهیان هند در تاریخ اسالمی هند است.

روش/رویكرد پژوهش: در این پژوهش به روش توصیفی – تحلیلی بر 

پایۀ منابع كتابخانه ای و بررسی اسناد تاریخی و نسخه های خطی دو 

مركز مهم در هند، سعی در پاسخ به سواالت پژوهش گردیده است.

یافته ها و نتایج: یافته ها نشان می دهد كه با ظهور و گسرتش اسالم 

در هند، مسیر تاریخ هند، دستخوش تحوالت بنیادی شد. فتوحات 

سپاهیان مسل¨ن به هند و به دنبال آن مسافرت و مهاجرت عاملان 

و دانشمندان اسالمی به هند، زمینۀ آشنایی هندیان با مبانی اسالمی 

را فراهم ®ود و دین اسالم هم به عنوان یك قدرت نظامی و هم یك 

مذهب مرتقی به هند راه یافت.

از زمـان سلطان قطب الـدین ایبك در سـال ۶۰۲ ق. / ۱۱۸۱م. تا پایـان 

كار بهـادر شـاه ظفـر در سـال ۱۲۷۴ق./ ۱۸۵۳م. حضـور شیعیـان و 

شخصیت های تاثیر گذار و برجسته شیعی بسیار چشمگیر است.

امـروز آثار به جا مانده از موقوفـات شیعـی دولت قطب شاهیان از 

اهمیت باالیی برخوردار است و جهانگردان و تاریخ نگاران كه به هند 

عزیمت می كنند به شوق دیدار این اماكن موقوفه روی آوردند. برخی 

از این آثار موقوفه جزو آثار ملی از سوی دولت هند به حساب آمده 

است.
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بررسی اسناد تاریخی موقوفات
 دولت شیعی قطب شاهیان در هند

مقدمه
منطقه ُگلَكنده، روزگارى پايتخت شيعيان بود و امروز از آن، به ايالت آندراپرادش با مركزيت 
حيدرآباد ياد مى شود.  اين ايالت، برفراز فالت دكن در جنوب شرقى هند واقع شده است و 

حدود پنج ميليون نفر جمعيت دارد. اين شهر پنجمين ايالت بزرگ هند به شمار مى آيد.
اين منطقه، از جهات تأثيرات سياسى، فرهنگى، تاريخى، علمى، و اقتصادى در تمام هند نقش 
شاهى،  وآصف جاهى  مهمى دارد. روزگارى در اين منطقه، سه سلسلة شيعى سالطين بهمنى، قطب 

حكومت مى كردند. ظهور اين سلسله ها، مقارن با حضور انگليسى ها در شبه قاره هند بود.
بررسي اسناد تاريخي شكل گيري دولت شيعي قطب شاهيان نشان مى دهد كه پس از 
انقراض حكومت قراقويونلوها از سوي آق قويونلوها، يكي از شاهزادگان قراقويونلو به نام 
«قلي» به دكن- جنوب هندوستان –عزيمت كرد و وارد حكومت بهمنيان شد. وي، در آنجا، 
مراحل رشد و ترقي را طي كرد، تا اينكه از سوي بهمنيان، به حكومت گلكنده منصوب شد 
و در 926ق./1505م. مقارن با ضعف شديد حكومت بهمنيان، اعالم استقالل و حكومت 
قطب شاهيان را تأسيس كرد. وى، پس از اعالم استقالل، مذهب شيعه را در قلمرو خود 
رسميت بخشيد. در حقيقت، قطب شاهيان، در جنوب هند؛ و شاه اسماعيل، در ايران، مذهب 
شيعه را مذهب رسمي اعالم كردند. از اين رو، سلطان قلي قطب شاه، نام حاكمان صفوي را 

در خطبه، بر نام خود مقدم كرد.
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تشيع در دوران حاكميت قطب شاهيان، داراي چند مرحلة متفاوت است: 
الف: حاكمان قطب شاه، با ايجاد بناهاي مذهبي و اعالم شعائر تشيع، تا حدي، مذهب 
شيعه را در جنوب هند، يعني دكن،گسترش دادند. با ورود مير محمد مؤمن استرآبادي در 
997ق./1576م. به دستگاه حكومت قطب شاهيان، مرحلة شكوفايي تشيع در دورة حكومت 

قطب شاهيان آغاز شد.
ب: با حملة شاه جهان در 1054ق./1633 به حيدرآباد، مذهب تشيع در اين منطقه، رو به 
افول نهاد و در نهايت، در 1106ق./1685 با تصرف گلكنده و حيد رآباد از سوي اورنگ زيب، 
حكومت قطب شاهيان، پس از حدود 180 سال حاكميت منقرض شد. اما تشيعي كه آنان در 

اين منطقه رواج دادند، همچنان در آنجا پايدار ماند.
در اين پژوهش، با توجه به اين فرضيه كه«ايرانيان مهاجر به هند، در دورة قطب شاهيان، 
در گسترش اسالم و تشيع و تحكيم دولت شيعى، تأثير بسزايى داشته اند» به اين سؤال هاى 

اصلى و فرعى پاسخ داده شده است:
1.آيا در بررسى تاريخى موقوفات شيعى دورة قطب شاهيان هند مى توان به اسناد تاريخى 

دست يافت؟
2.آيا مى توان ادعا كرد كه دولت شيعى قطب شاهيان هند در ايجاد  موقوفات شيعى نقش مهمى 

ايفا كرده است؟
از آن جهت كه منبع يا منابع ويژة موقوفات دولت شيعى قطب شاهيان در اسناد تاريخى 
مشاهده نشد، در كتابشناسى، بايد به اسناد تاريخى در موضوع تاريخ اسالم و هند، و اسناد 

سلسلة  دولت هاى گوركانيان و  دولت هاي شيعى- موجود در دكن  مراجعه كرد.
به منظور استفاده هرچه بهتر پژوهشگران، در اينجا به معرفى اسناد خطى دو مركز مهم 
در هنـد  يعنـى «جامعه همدرد، تغلق آبـاد، دهلـى نو» و «دانشگـاه اسالمى عليگـره» پرداخـته 
مى شود. موضوع اين اسناد،  تاريخ اسالم در هند؛  تاريخ حاكمان دورة اسالمى اين ديار مانند 

سلسلة گوركانيان، قطب شاهيان، عادل شاهيان، نظام شاهيان؛ و دولت شيعي اََوده  است.
از سوى ديگر، بايد اعتراف كرد، غربيان و مستشرقين در مطالعات تاريخى در زمينة تشيع 
و دولت هاى اسالمى و شيعى هندوستان، گوى سبقت را از پژوهشگران مسلمان ربوده اند. 
پر واضح است كه گاه اين پژوهش ها با  كمبود  آگاهى هاى اسالمى و شيعى پژوهشگر غربى 

همراه است كه جاى تأمل و مداقّه دارد.
در دورة  اخير، جان نورمن هاليستر(1372)، رسالة دكترى خود را با عنوان «تشيع در هند» 
به دانشكدة تبليغى كندى در بنياد آموزشى مذهبى  هارتفوردِ آمريكا ارائه كرد. او در اين رساله 
مى نويسد: «مطالعه و تحقيق دربارة شيعيان هند را به پيشنهاد مورى. ت. بيتو- هنگامى كه وى 
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سودمندترين تحقيق خود را در موضوع «اسالم در هند» به انجام مى رساند-بر عهده گرفتم. او 
برآن بود كه توسعة تاريخى اسالم در هند، با كمك و همراهى ديگر عوامل صورت گرفته و 
گاه به وسيله آنان كنترل شده است... مجال براى اينكه انسان، نقش تشيع را در اسالم هندى 

جستجو كند، وجود دارد»(ص 1).
كتاب هاليستـر به دو بخش تقسيم مى شـود: بخش اول مربوط به شيعـة دوازده امامى 
و بخش دوم در مورد اسماعيليه و شاخه هاى آن(نزاريه و مستعليه) است. فصل اول و دوم، 
اصـول كلى تشيع را مطـرح كرده و فصـل هاى سوم و چهارم، مذهب شيعة دوازده امامي را 
بررسى مى كند. فصل پنجم و ششم دربارة زندگى امامان شيعه مى باشد. فصل هفتم تا دهم، 

چگونگى ظهور شيعة دوازده امامي را در هند تشريح مى كند. 
اين فصل ها غالبا پيرامون تاريخ سياسى سلسلة بهمنى و پادشاهان بعدى، دوران مغول، 
سالطين كشمير، و پادشاهى اوده بحث مى كند. بررسى روابط سياسى حاكمان هند با پادشاهان 
ايرانى در كتاب هاليستر به تاريخ شيعيان دوازده امامي كشيده مى شود. فصل يازدهم در زمينة 
محرم و مراسم جديد عزادارى در مناطق مختلف هند است. فصل يازدهم، با عنوان «جامعه 
كنونى شيعه» دربارة شيعيان در نقاط مختلف هند و روابط شيعـه و سنى است. اين اثر، مبتنـى 

بر منابع جديدى است كه به زبان انگليسى ترجمه شده است. 
كتاب تشيع در هند جان نورمن هاليستر را آذرميدخت مشايخ فريدنى به فارسى ترجمه 
كرده است. اين كتاب، به تاريخ شاخه هاى مختلف اسماعيليه اختصاص داردكه مدت ها قبل 
از گسترش نفوذ شيعة دوازده امامى در هند به اين سرزمين آمده اند و به طور فعال به تبليغات 
سازمان يافته وگسترده اى دست زده اند. بيش از نيمى ازكتاب به بررسـى دو فرقـة بوهـره و 

خوجه مى پردازد. 
نويسنـده، كه به ظاهـر سال ها در لكهـنو مى زيسته، از كتاب هاى ترجمـه شده به زبان 
انگليسى بسيار بهره برده است. از اين رو، كتاب براى مخاطبـان غربى، كه آگاهى عميقى از 
اسالم و تشيع ندارند، نوشته شده است. ايشان، گاه به مطالبى اشاره مى كند كه عواطف مذهبى 
شيعه و سنى، به ويژه شيعيان را جريحه دار كرده و گاه  مطالب خالف واقع را بيان مى كند. 

مترجم اين مطالب را از اصل متن انگليسى، در ترجمه به فارسى حذف كرده است. 
نويسنده، با توجه به اينكه به كتاب هاى دينى اسماعيليه و كتاب هاى شخصى جماعت 
بوهره و خوجه دسترسى داشته است، اطالعات خوبى را در اين زمينه ارائه مى دهد. اين 
كتاب، بيشتر به فرقه هاى شيعه، به ويژه اسماعيليه، و مانند آن مى پردازد و هيچ بحثى در زمينة 

موقوفات شيعه ندارد. 
فهرست نسخه هاى خطى فارسى كتابخانة جامعة همدرد، تغلق آباد، دهلى، از سوى مركز 
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تحقيقات فارسى رايزنى فرهنگى جمهورى اسالمى ايران در دهلى نو در سال 1377ش./1999در 
پريس وركس دهلى به چاپ رسيده است. بنيانگذار كتابخانة همدرد، حكيم عبدالحميد، از 
شخصيت هاى بسيار شناخته شده در هند است. كتابخانة جامعة همدرد، در 1960 با مقدارى از 
كتاب هاى پزشكى و طب دارويى متعلق به داروخانة همدرد تأسيس شد. آنگاه در 1977 كتابخانة 
مؤسسه علوم اسالمى هند به اين بخش منتقل شد. در همان سال، مجموعه آثار ديگرى از مراكز 

مختلف به اين مجموعه افزوده شد.
در اين كتابخانه، حدود 4435 نسخة خطى به زبان فارسى، عربى، و اردو وجود دارد. 
موضوع اين نسخه هاى خطى عبارت است از: تفسير، حديث، اعتقادات، فلسفه و منطق، عرفان، 
رياضيات، علوم غريبه، پزشكى، ادبيات، تاريخ، سفرنامه، بالغت،  جغرافيا،  و هندوشناسى. در 
بررسى نسخه هاى خطى اين كتابخانة بزرگ، در موضوع موقوفات شيعى و اسالمى هند، سندى 

يا كتابى يافت نشد.
فهرست نسخه هاى خطى كتابخانه هاى زنگى پور، اثر سيد محمد حسين حكيم، نشر مجمع 
ذخاير اسالمى، قم در 1385 است. زنگى پور يكى از مراكز و شهرهاى فرهنگى هندوستان بزرگ 
بوده است. نسخه هاى خطى اين شهر، خود حكايت از فرهنگ غنى اين منطقه دارد (حكيم، 

.(1385
همة اين نسخه هاى خطى، مربوط به انديشمندان و عالمان شيعى هند، به ويژه منطقة 
ياد شده مى باشد. موضوع  اين نسخه ها اخالق، ادبيات، اصول، بالغت، پزشكى، تاريخ، تفسير 
و علوم قرآنى، رجال، رياضيات، علوم طبيعى، كالم، و فلسفه است. در بررسى دقيق اين 

نسخه هاى خطى، كتابى يا مجموعة اسنادى در زمينة موقوفات شيعى هند مشاهده نشد. 
كتاب فهرست نسخه هاى خطى كتابخانه جامع جواديه( بنارس- هند) اثر سيد جعفر 
حسينى اشكورى است. اين كتاب از سوى مجمع ذخاير اسالمى قم در 1386 به چاپ 
رسيده است. نسخه هاى خطى جمع  آورى شده در اين كتاب شامل اخالق، ادبيات، اعتقادات، 
بالغت، پزشكى، تاريخ، حديث، علوم قرآنى، رجال، سيره، طبيعيات، فقه، فلسفه، نجوم، و 
علوم غريبه است. در بررسى به عمل آمده در فهرست منابع اين كتاب نيز معلوم شد، اين 

فهرست نسخه هاى خطى، فاقد كتابى در موضوع موقوفات شيعى هند مى باشد.
كتاب فهرست تأليفات شيعه در شبه قاره هند، اثر سيد شهوار حسين نقوى، توسط 
انتشارات« دليل ما» در 1384 به چاپ رسيده است. در طول تاريخ، كتاب هاى فراوانى از سوى 
عالمان شيعه در شبه قاره تأليف شده است. بخشى از آن در حال حاضر موجود نيست، اما 
بسيارى ديگر  در دسترس عالقه مندان قرار دارد. در اين مجموعه، تعداد كتاب هاى چاپى شبه 

قاره هند به 12500 كتاب اشاره شده كه در موضوع هاى مختلف تقسيم بندى شده است. 
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عمدة اين كتاب ها به زبان اردو، فارسى، عربى و انگليسى است. موضوع اين كتاب ها 
را فقه، اصول، علوم قرآنى، عقايد، علوم غريبه، تاريخ، اخالق، سفرنامه، فلسفه و منطق، طب، 
كشاورزى، صنعت، ادبيات، يادنامه ها، پاسخ مخالفان و شرح و توضيح متون تشكيل مى دهد. 
در بررسى حدود دوازده هزار كتاب اين مجموعه كتابى در موضوع موقوفات شيعه و يا 

اسنادى درين باب مشاهده نشد(نقوى، 1384).
كتاب فهرست نسخه هاى خطى كتابخانه ممتاز العلماء، لكهنو، هند اثر سيد صادق حسينى 
اشكورى است. اين كتاب از سوى مجمع ذخاير اسالمى قم در 1385 به چاپ رسيده است. 
كتابخانه ممتازالعلما مربوط به عالمه سيد محمد تقى بن سيد حسين بن سيد دلدار على مى باشد. 
اين كتابخانه، داراى 2000 نسخة خطى است. موضوع اين نسخه ها عبارت است از: اخالق، 
ادبيات، اصول، اعتقادات، پزشكى، تاريخ، علوم قرآنى، حديث، رجال، سيره و فقه (اشكورى، 

1385).در اين كتابخانه، كتابى و يا سندى در موضوع موقوفات شيعى هند وجود ندارد.
كتاب دو جلدى شيعـه در هند، توسط سيد عبـاس اطهر رضوى به رشته تحرير در 
آمده است. جلد نخست آن، حاوى وقايع تاريخى از دوران حضرت رسول تا هنگام شهادت 
قاضى نوراهللا شوشترى – معروف به شهيد ثالث هند – در جمادى الثانى 1031/سپتامبر 
1610 است (رضوى، 1376).جلد دوم آن، در مورد مبارزات شيعه براى بقا در هند، عالمان 
شيعه، كمك هاى عالمان شيعه به فلسفه، علم، ادبيات در هند، بيان فاجعة كربال، و شيعه در 

تجدد گرايى بحث مى كند.
نويسنده تالش كرده است، سير تاريخى شكل گيرى شيعه و حضور پيروان اهل بيت 
را در شبه قاره هند و سلسلة حكومت هاى اسالمى و شيعى مانند سلسلة گوركانيان و نيز 
سلسلة حاكمان شيعى جنوب هند، مطالب خوبى ارائه  كند. ايشان نيز موضوع موقوفات شيعى 
هندوستان را به صورت جداگانه بحث و بررسى نمى كند. اما مطالب اندكى مى توان در اين 

موضوع يافت.
ويليام تئودر دبارى، در كتاب منابع سنت هندى، در مورد اسالم در هند در قرون وسطى 
بحث مى كند (دبارى، 1959). اما به گونه اى تشيع را از اسالم در هند قرون وسطى، جدا مى كند 
و مى گويد: شيعيان در قرن هاى شانزدهم و هفدهم در دربار مغول صاحب نفوذ بوده اند و در 
بين پادشاهان و حاكمان اسالمى دكن در قرن هاى چهارده و پانزده ظهور كرده اند و طرفدارانى 
هم  داشته اند؛ اما سهم شيعيان در تفكر اسالمى قرون وسطى و در مناقشات سياسى و اجتماعى، 

تعيين كننده نبوده كه در محاسبات گنجانيده شود (دبارى، 1959، ص 374) .
در حقيقت، اين كتاب، در مورد مسلمانان دورة سلطنت بحث مى كند كه دوران حساس 
و مهمى در تاريخ اسالمى هند است. اما نويسنده، به هر دليل، از جمله كمبود اطالعات اسالمى 
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و شيعى، گاه تحليلى به دور از واقعيت هاى تاريخى بيان مى كند. ايشان نيز از نقش تمدن سازى 
شيعيان هند به ويژه نقش موقوفات شيعى و دولت هاى دكن، چشم پوشى مى كند. 

كتاب «آثار فارسى» نوشتة سى.ام. استورى در دو جلد، يك كتابشناسى اجمالى و كلى 
در زمينة اسالم و تشيع در هند است كه بهترين راهنما در زمينة منابع فارسى است؛ زيرا تا 
پايان قرن هجدهم متفكران شيعى در هند، غالباً مهاجران ايرانى بودند. از پايان قرن هجده 
بود كه شيعيان تولد يافته در هند، غنى ساختن حياط فكرى هند را آغاز كردند. در حقيقت، 
تاريخ حيات فكرى شيعيان در هند، همان تاريخ مهاجران ايرانى است كه آميزه اى از بهترين 
آثار فكرى هند را فراهم كرد.كتاب كشف الحجب و االستار، نوشته اعجاز حسين كنتورى، يكى از 

كتابشناسى هاى مهم شيعه است .
در موضوع وقف در هند، كتاب خطى انشا مهرو، تأليف عين اهللا ملتانى است. مؤلف در 

نامة شانزدهم كتاب، موقوفات شهر مولتان در پاكستان را شرح مى دهد.
كتاب تاريخ فرشته، نوشتة محمد قاسم هندوشاه متخلص به« فرشته» از ديگر منابع اين 
موضوع است. اين كتاب، درباره تاريخ شبه قاره هند است كه در يك مقدمه و دوازده مقاله 
و يك خاتمه نگاشته شده است. مطالب آن دربارة سالطين الهور، پادشاهان دهلى، دكن، 
گجرات، بنگال، مولتان، سند و كشمير و مشايخ هندوستان و دودمان چشتيان و سهرورديان 
است. اين كتاب، كه براى تاريخ هند از اهميت ويژه اى برخوردار است، در مورد تاريخ اسالم 
و تشيع و براندازى اسماعيليان مطالب خوبى ارائه مى كند كه قابل استفاده است. اين كتاب، 
عموماً به اقدام هاى سياسى و نظامى مسلمانان بيشتر مى پردازد و در زمينة موقوفات به ندرت 

مى توان مطلبى را در آن يافت (فرشته، 1974).
تاريخ قطب شاهى ، نوشتة شيخ عبدالحكيم، در مورد تاريخ قطب شاهيان در جنوب هند 
بحث مى كند. كتاب از يك مقدمه و چهار مقاله و يك خاتمه  تشكيل شده است. مطالب آن 
عبارت است از: قرايوسف تركمان و نياكان او و نيز زندگى سلطان قلى قطب الملك، جمشيد 
قطب الملك پسر او، سبحان قلى و ابراهيم قطب شاه، و محمدعلى قطب شاه (بدرى، 1306ق.).

عبرتنامه، عالم آشوب، نوشتة مولوى خيرالدين محمد اهللا  آبادى (متوفى 1238ق./1817) 
است. مؤلف، ابتدا در شهر جنپور كارمند انگليسي ها بود. درادامه، در لكهنو به دستگاه نواب 
سعادت عليخان در آمد و تاريخ جنپور را به رشته تحرير در آورد. اين كتاب ، در مورد تاريخ 
تيموريان، به ويژه پس از مرگ اورنگ زيب، از عالمگير دوم و شاه عالم دوم در يك مقدمه و 
دو دفتر، در سه جلد در نياكان شاه عالم و رويدادها از ابتداى پادشاهى شاه عالم تا بيست و 

پنجمين سال پادشاهى او نوشته شده است. 
 ذخيره الخوانين، تأليف شيخ فريد بهكرى (1061ق./1951م.) و تأثير االمراء، تأليف 
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صمصام الدوله شاه نوازخوان، حاوى زندگينامه رجال و اعيان مسلمان و هندو در فاصله 
سال هاى 921-1201ق./ 1500-1780م. در دربار مغول بوده اند و بيانگر عقايد شيعى برخى 

از شخصيت هاى برجسته مى باشند. (بكارى، 1961م)
منتخب التواريخ، نوشتة مال عبدالقادر بدايونى (962–1015ق./1541-1594م.) دربارة 
تاريخ شبه قاره هند، از غزنويان، تا چهلمين سال پادشاهى اكبرشاه، در چهار طبقه از سبكتگين 
تا خسروملك، از شهاب الدين غورى تا ابراهيم لودى، از بابر تا همايون اكبر شاه  است(بدايونى، 

.(1896
حديقه عالم ، نوشتة ابوتراب، پسر سيد احمد، اثرى به زبان فارسى است. اين كتاب در 
مورد پادشاهان و اميران آصفيه دكن در يك مقدمه و پنج باب به رشتة تحرير درآمده است 

(ميرعالم، 1803).
چند نكته كوتاه در زمينة منابع اين موضوع، الزم به يادآورى است:

عمدة مطالعات و تحقيقات انجام شده در موضوع تشيع در هند، مربوط به مستشرقين 
و غربيان است.

تاريخ نگاران معاصرى كه در بارة دورة حاكميت مغول در هند نوشته اند، به ندرت به 
موضوع تشيع در هند اشاره مى كنند. 

تاريخنگاران مذاهب و تصوف، براى موجه جلوه دادن چهرة  اصالح طلبان اهل سنت، گاه 
واقيعات مربوط به تشيع را بد جلوه مى دهند. 

كتاب تحفه اثنى عشريه ، به زبان فارسى، تأليف شاه عبدالعزيز، موجب كثرت نوشته هاى 
تدافعى شيعه به زبان فارسى و بعدها به زبان اردو شد. كتاب هايى كه شيعه و سنى در رد 
يكديگر نوشته اند، بسيار فراوان است و متأسفانه اين مباحث سبب شد، تا هر دو از مباحث 

مهم تاريخى اجتماعى غافل شوند(شاه عبدالعزيز، 1878).
در زمينة پژوهش در موضوع نقش دولت هاى شيعى هندوستان، در گسترش موقوفات، 
اسناد يا مجموعه اسنادى يافت نشد، به ناچار بايد به منابعى مراجعه كرد كه در زمينة اسالم در 
هندوستان و دوران حاكميت مسلمانان در اين ديار، به ويژه در دوران سلطنت گوركانيان، به رشته 

تحرير در آمده است، كه ممكن است صفحاتى در موضوع ياد شده بحث نمايد.

مؤسس دولت شیعی قطب شاهیان:
مؤسس اين سلسله، سلطان قلى قطب شاه، در اسدآباد همدان چشم به جهان گشود و در 
همين شهر بزرگ شد. او از قبايل تركمن شيعه بود كه به آن ها قراقويونلو- صاحبان گوسفند 

سياه-  مي گفتند.
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جنگ ها و نزاع هاى پى درپى دو قبيلة بزرگ قراقويونلو و آق قويونلو، او را وا داشت تا 
به سرزمينى دور از اين جنگ ها برود. با مشورت عمويش، اهللا قليف و به همراه او در سال  
891 ق./1470م. عازم ايالت دكن در جنوب هندوستان گرديد. خود دربارة اين مهاجرت 
مى گويد:«خواستم به دكن عزيمت نمايم. چندين اسب عالى و هداياى ديگر براى پادشاه 
بهمنى با خود بردم. قبل از اين اقدام، براى اذن سفر، به يزد رفتم و خدمت عموى پدرم، 
شاه نور الدين رسيدم. زيرا شاه نورالدين، عالوه بر اينكه خويشاوند من بود، مرشدم نيز بود. در 
هنگام سفر به من فرمود، روزگارى در خاك هندوستان به  پادشاهى خواهى رسيد»(فرشته، 

1974، ص341؛ رضوى، 1376، ص135).
هدف از مسافرت سلطان قلى به دكن اين بود تا از حمايت بهمنيان - كه عموماً هوادار 
اهل بيت بوده اند - برخوردار شود. ايشان، قبًال در سفرهاى تجارى كه به هند كرده بود، با 
بهمنيان آشنايى داشت. از آن جمله يكبار در كودكى به همراه عمويش اهللا قلى در يك سفر 
تجـارى در سال 885 ق./ 1464م. به هنـد مسـافرت كرده بود (رضوى، 1376، ص462؛ 
خان زمان خان، 1844، ص8). از سوى ديگر، بهمنيان به غالمان ترك عالقه داشتند. از اين رو، 
از آنان در امور كشورى و لشكرى استفاده مى كردند. آنان، از مسير درياى عمان و اقيانوس 
هند، عازم هندوستان شدند و در اواخر دوران حكومت محمدشاه سوم بهمنى (895-876 
ق./ 1445-1474م.) به بيدر، پايتخت حكومت بهمنيان در دكن وارد شدند (فرشته، 1974 

ص 341؛ رضوى، 1376، ص 135).
سلطان قلى، پس از ورود به دربار محمدشاه سوم بهمنى در هند، به همراه عمويش اهللا قلى ، 
هدايايى كه با خود آورده بود، تقديم سلطان كرد. از آن جهت كه سلطان قلى به حساب و 
خوشنويسى، در ايران، مسلط و در انجام امور امانت دار بود، بسيار سريع مراحل پيشرفت را 
طى كرد. نزد درباريان، اعتبار و منزلت فراوانى يافت و مسير ترقى را يكى پس از ديگرى در 

دولت بهمنى طى كرد(خان زمان خان، 1844، ص8).
سلطان قلى، در سال 909ق./1488م. به پاس سركوبى توطئه اى كه عليه سلطان محمود بهمنى 
( 895- 932ق./ 1474 - 1511م.) طرح ريزى شده بود، به حكومت منطقة تلنگانه منصوب 

گرديد (فرشته، 1974، ص 167؛ ميرعالم، 1803، ص 10).
كم كم، حاكميت محمود بهمنى ضعيف شد. پايه هاى اوليه حاكميت قطب شاهى، در 
زمانى كه محمود شاه بهمنى، آخرين پادشاه اين سلسله فوت كرد، گذاشته شد. پس از مرگ او، 
قلمرو سلطنت بهمنيان، به پنج منطقه خود مختار حكومتى تقسيم گرديد: حكومت عادل شاهى 
در بيجاپور، نظام شاهى در احمدنگر، عمادشاهى در برار، بريدشاهى در بيدر، و قطب شاهى در 
گلكنده كه قلمرو آن از شمال تا رودخانة گوداورى، از جنوب تا رودخانه كريشنا، از شرق تا 
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اُريسا و نواحى ساحلى دريا امتداد داشت. سير نزولى قدرت بهمنيان، زمينة استقالل حاكمان 
تابع در ايالت ها را فراهم كرد. سلطان قلى نيز مانند ديگر حكومت هاى تابع- نظام شاهيان و 
عادل شاهيان- چند سال پس از آنان، در سال 926 ق./ 1505م. در گلكنده اعالم استقالل كرد 

و خود را ُقُطب شاه ناميد.

اعالم رسمیت مذهب تشیع در قلمرو قطب شاهیان
سلطان قلى، پس از اعالم استقالل، مذهب شيعة اماميه را مذهب رسمى قلمرو خود قرار داد 
و دستور صادر كرد، تا در تمام منطقة حكومت او، نام دوازده امام در خطبه ها خوانده شود. 
سلطان قلى در اواخر عمر مى گويد:«شصت سال مى گذرد. تا اين زمان، هفتاد قلعه را گشودم. 
در اين مدت با رسول خدا و وصى او على عليه السالم عهد بستم، اگر از موهبت استقالل 
بهره مند شدم، پرچم مذهب اثناعشرى را در ساير سرزمين ها به اهتزاز در بياورم. خيال نشود، 
رسميت بخشيدن به مذهب اهل بيت، به پيروى از شاه اسماعيل ايران بوده است. بلكه من 
بر مذهب اثناعشرى هستم و در آستانة صد سالگى قرار دارم و بيشتر عمر خود را در اشاعة 
اين حق گذرانده ام. مى خواهم از دنيا دست بردارم و چند روز آخر عمر خود را به عبادت 

بگذرانم (فرشته، 1974 ، ج3 ،ص 351؛ رضوى، 1376، ص136).
گرچـه در تاريـخ سلطان محمـد قطب شـاه،  آمـده  است  كه  سلطان قلـى،  پيش   از  آنكـه،  
شاه اسماعيل شيعه را در ايران مذهب رسمى اعالم كند، وى مذهب تشيع را در قلمرو خود 
رسميت بخشيده است (ناشناس،بي تا ،ص35). به تصريح ديگر منابع تاريخى، شاه اسماعيل 
در سال 907ق. پس از آنكه به حكومت رسيد، مذهب شيعه را  در ايران رسمى اعالم كرد. 

قطب شاه در سال 926ق./1505 مذهب شيعه را، مذهب رسمى قلمرو خود قرار داد.
 سلطان قلى دستور داد در منبرها و  بر روى سكه ها، نام و القاب ائمة شيعه ذكر شود. 

مؤذن ها نيز عبارت «حى على خير العمل» را در اذان وارد كنند(فرشته، 1974،ص169).
الزم به يادآورى است، حكومت نظام شاهيان و پس از آن عادل  شاهيان، اعتقاد خود را 
به مذهب شيعه ابراز كرده بودند(هاشم خان، 1987، ج3 ، ص37؛ فرشته، 1974،ج2 ، ص 

.(168
پس از آنكه قطب الملك، مذهب شيعه را در قلمرو حكومت خود، به عنوان مذهب 
رسمى اعالم كرد، در ادامه، نام شاه اسماعيل صفوى را نيز، در خطبه بر نام خود، مقدم كرد 
(ميرعالم،1803م.، ص2؛ هاشم خان، 1987، ج3، ص 370). هدف او از اين اقدام، هم ابراز 
ارادت خود به ايران و خاندان صفوى بود و هم اينكه در مقابل گوركانيان اهل سنت، از  

حمايت دولت شيعى برخوردار شود. 
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سلطان قلى قطب شاه، عالقة ويژه اى به احداث ساختمان ها داشت و پايتخت خود را با 
بناى مساجد، قصرها، و باغ تزئين كرد. از آن جمله مىتوان به بناى مسجد جامع گلكنده و 
چند عمارت ديگر اشاره كرد . ايشان مبتكر سبك معمارى قطب شاهى به شمار مى آيد و شيوة 
معمارى ساختمان ها و مساجدى كه در آن دوره ساخته شده، آميزه اى از سبك معمارى ايرانى 
و هندى است.سلطان قلى قطب شاه در  950ق./1543 ،در سن 90 سالگى در حال ركوع در 

مسجد دار فانى را وداع گفت.
در چگونگى مرگ  او اختالف است. برخى معتقدند، وى در مسجد جامعى كه به دست 
خود آن را احداث كرده بود، در حال نماز عصر با توطئة فرزندش ابراهيم قطب شاه و يا «يار 
قلى جمشيد خان» توسط شخصى به نام مير محمد قلعه دار به قتل رسيد. برخى معتقدند، با 

مرگ طبيعى در گذشته است (قادرخان، 1306ق.، ص67).
قبر وى، كه از سبك معمارى ممتازى برخوردار است، هفت سنگ سياه به صورت پايه 
ستون، آرايش يافته است. بر روى برخى از آن سنگ ها، آيات قرآن و شهادتين و اقرار به تشيع 
و آيه  الكرسى نوشته شده است(مشاهدة  حضورى پژوهشگر  در شهر  حيدرآباد  هندوستان).
كتيبه هاى مساجد و ديگر بناهاى تاريخى كه توسط قطب شاه تأسيس شده بود، همه جلوة 

 شيعى دارد.
شعار «الاله االاهللاّ ، محمد رسول اهللاّ ، على ولّى اهللاّ » كه يك شعار شيعى است بر روى 
كتيبه اى در مسجد جامع نزديك باالحصار ،كه دروازة ورودى قلعة نظامى گلكنده بود، در 
تاريخ 927ق./1520 به خط عبدالكريم نوشته شده است(مشاهدة حضورى پژوهشگر در 

شهر حيدرآباد هندوستان).
گفته مى شود، قطب شاه، پيشاپيش، مقبرة خود را ساخته بود. روى كتيبه اى  كه از  سنگ 

سياه براق بر مقبرة او نصب شده، اين دعا حك گرديده است:
«خدايا سالم و درود بفرست بر محمد برگزيده ات و على مرتضى، فاطمه زهرا و دو 
فرزندش امام حسن و امام حسين، زين العباد على، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام 
كاظم، امام على بن موسى الرضا، امام محمد تقى، امام على النقى، امام حسن عسكرى و بر حجت 
قائم فرزند شايسته، امام بر حق، منتظر، مظفر، محمد مهدى صاحب العصر، خليفه  خدا، مبين 
دين، امام جن و انس «سالم اهللاّ  عليهم» به تاريخ 950قمرى»(مشاهدة حضورى پژوهشگر  در 

شهر حيدرآباد  هندوستان).
شايان ذكراست، در دوران حكومت قطب شاهى، بسيارى از عالمان برجستة شيعى ايرانى 

به گلكنده مهاجرت كردند.

محمدرضا رجب نژاد
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موقوفات و آثار تاریخی دوران قطب شاهیان
به جهت ارادت دولت هاى قطب شاهى به امام  على عليه السالم، شهر حيدرآباد كه در زمان  آنان 

بنيان گرديد، «حيدرآباد» ناميده شد. 
در دوران دولت هاى قطب شاهى، مراكز گوناگون و بناهاى مذهبى فراوانى ساخته شد 
كه در آن، از هنرمندان ايرانى مانند ميرمؤمن استرآبادى بهره برد و منطقة دكن در دوران اين 
دولت شيعى، دگرگون شد. در زير برخى آثار تاريخى بر جاى مانده از آن دوران و موقوفات 

قطب شاهيان به اجمال اشاره مى شود. 

قلعۀ گلكنده
اين قلعه، كه در ده كيلومترى حيدرآباد واقع است، در 918ق./1497م. پايتخت سلسلة 
قطب شاهيان بود. درون اين قلعه، امارت هاى بلند و محكـم و يك مسجـد تاريخى وجود 

دارد  كه از مشهورترين آثار اسالمى به شمار مى رود.
قلعه، داراى كتبيـه هاى فارسـى روى ديوارها و مقبرة بسيارى از سالطين قطب شاهى 
است كه معروف ترين آن ها، مقبرة محمد قلى قطب شاه، مؤسس شهرحيدرآباد  است(مشاهده 

حضورى پژوهشگردر شهر حيدرآباد هندوستان).
اين قلعه، بناها، برج ها، استحكامات زيبا، و هشت دروازه دارد. بقاياى اين قلعه، هنوز 
هم بر فراز تپه اى واقع در منطقه گلكنده، در جنوب غربى حيدرآباد، مهم ترين مركز توريستى 
شهر، به شمار مى رود. اين قلعه، با اصول مهندسى برگرفته از سبك معمارى ايران و هند 
احداث شده و جايگاه هاى حفاظتى و  ديده بانى  در باالى ديوارهاى بلند اين قلعه وجود دارد. 
قلعه، داراى چند دروازة اصلى و راه هاى ورودى و خروجى مخفى متعددى است كه هرچند 

تخريب شده، هنوز جذابيت هاى خود را براى گردشگران از دست نداده است.
شخصيت مطرح شيعة دولت، ابراهيم قطب شاه، مصطفى خان اردستانى، وزير ابراهيم بود. 
مصطفى خان، در آخرين روزهاى عمر جمشيد، به طور مؤثرى دولت را كنترل كرد. وقتى 
جمشيد در گذشت، از ابراهيم دعوت كرد تا به گلكنـده باز گردد (قادرخان، 1306ق. ص 

.(138
يكى از شخصيت هاى ايرانى اين دوره كه خدمات ارزنده اى به جنوب هند كرد، مصطفى 
خان است كه باروها و دروازه هاى گلكنده -كه محيط دايره اى شكل هشت هزار ياردى را 

تشكيل مى دهد- با نظارت او تكميل شد.
ساختمان دروازة شگفت انگيز آن كه «دروازة مكه» ناميده مىشود در 967 ق./1559م. 
پايان يافت. در اين محل، كتيبه اى وجود دارد به طول 30 متر و عرض 14 متر. در اين كتيبه 
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آمده است: « به نام خدا كه كلمه توحيد را دژى شكست ناپذيرساخت. دروازه هاى اين دژ، 
از طريق رحمتش برما گشوده  شده است. هر كس داخل آن شود نجات مى يابد. صلوات 
بر مصطفى كه دژها و استحكامات نبوت به شخص او كامل شد. او شهر علم است و على 
دروازة آن. درود بر اوالد او، كه برج هاى امامت و واليت بدست آن ها سر بر افراشته است 
و درود بر اصحابش كه نگهبانان راستى و حقيقت اند. سال 967ق./1559م. نوشتة محمد 

اصفهانى»( مشاهدة حضورى پژوهشگر در شهر حيدرآباد).

حسینیۀ حرضت زهرا
اين حسينيه در زمان عثمان على خان، حاكم هفتم حيدرآباد در950 ق./1529 ساخته شد.وى، 
اين حسينيه را به نام مادرش وقف شيعيان كرد. از آن تاريخ به بعد، همه ساله در ماه هاى محرم، 
در اين حسينيه، روضه خوانى مىشود و توليت آن، با خاندان و نوادگان عثمان علىخان است. 

عمارت، از جمله آثار تاريخى و اسالمى حيدرآباد محسوب مى شود.

كوه موالعىل
اين كوه، در 30 كيلومترى حيدرآباد واقع است و توسط ابراهيم قلى قطب شاه ساخته شد. 
چند امارت به نام بارگاه حضرت على، حضرت ابوالفضل العباس، مقام حضرت محمد، 
فاطمه زهرا، و باغ حضرت زهرا در آن كوه قرار دارد و مسلمانان، به ويژه شيعيان هر هفته 

براى زيارت به آن كوه مى روند.
اين كوه، در بين مؤمنين منطقه، از جايگاه ويژه اى برخوردار است. موقعيت جغرافيايى 
كوه نيز اهميت بسزايى دارد(مشاهده حضورى پژوهشگر در حيدرآباد).متولى موقوفة حضرت 
ابوالفضل، مير فياض محمد عليخان و نيز موقوفة حضرت فاطمه زهرا هر دو ايرانى االصل است. 

سه رشته كوه مقدس دیگر:كوه قدم حرضت رسول، امام رضا، و امام زمان، در حیدرآباد
از اين سه رشته كوه، كوه امام ضامن، وقف امام رضا مىباشد كه زمينه اى بسيار وسيع موقوفه 

اطراف آن را گرفته است.
موقوفات ديگرى نيز به نام امام رضا در حيدرآباد وجود دارد. به همين منظور، شيعيان 
حيدرآباد، سالهاست كه طى شكايتى خواستار رسيدگى به موقوفات بزرگ كوه امام ضامن 
شده اند كه در حال حاضر در دست دولت است. اين كوه و آثار آن نيز از اهميت برجسته اى 
برخوردار است و براى شيعيان منطقه، بسيار مهم مى باشد(مشاهدة حضورى پژوهشگر در 

حيدرآباد).
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مكه مسجد
اين مسجد، در  1027ق./1606 به دستور سلطان محمد قطب شاه ساخته شد. سلطان محمد، 
اين مسجد را «بيت العتيق» ناميد. هنگامى كه حيدرآباد به دست اورنگ زيب سقوط كرد، وى 

نام آن را به «مكه مسجد» تغيير داد.
معروف است، براى قرار دادن سنگ بناى اين مسجد، سلطان محمد دستور داد، هركس 
تاكنون نماز يوميه اش قضا نشده است، حاضر شود. تنها دو نفر حضور پيدا كردند و قسم 
شرعى ياد كردند كه هيچيك از نمازهاى آنان قضا نشده است. سپس، خود سلطان محمد 
قسم ياد كرد كه نه تنها از سن 12 سالگى نماز واجبش قضا نشده، بلكه نمازهاى تهجد وى 
نيز ترك نگرديده است. از اين رو، سلطان به اتفاق آن دو نفر، سنگ بناى مسجد را نهاد و كار 
ساختمان آن آغاز شد (قادرخان، بدون تاريخ، ص 157). مكه مسجد در مركز شهر واقع است 

و 7500 متر مربع مساحت دارد.
ساختمان مسجد، از جهت معمارى و جلوه هاى هنرى بسيار برجسته است. مسجد، 
در بين مسلمانان و مؤمنان اهميت خاصى دارد. مكه مسجد، يكى از معروف ترين مساجد 
شهر حيدرآباد است كه  در جنوب غربى چهار منار واقع شده است. در ابتداى در ورودى آن 
حوض بزرگى قرار دارد. نماى بيرونى مسجد، پنج قوس محرابى شكل و نماى داخلى آن 

پانزده قوس محرابى دارد. مسجد يك ساعت آفتابى دارد. 
كار احـداث بنـاى مكـه مسجـد، با نظـارت مير فيـض اهللاّ  بيـگ داروغـه  و  هنرمند خان 
 چودرى  آغاز  شد. پس از در گذشت سلطان محمد قطب شاه، در دورة سلطان عبداهللاّ  قطب شاه، 
كار احداث و تكميل بنا ادامه يافت. پيشگويان ستاره شناس پيش بينى كرده بودند، با اتمام 
بناى مكه مسجد، سلطنت قطب شاهى نيز به پايان خواهد رسيد. به همين جهت، عبداهللاّ  

قطب شاه در تسريع تكميل بنا تمايل چندانى از خود نشان نمى داد.
پس از عبداهللاّ  قطب شاه و در دورة ابوالحسن تاناشاه، كاربناى مسجد به اتمام رسيد و 
پيشگويى آن منجم به وقوع پيوست .تنها ساختن دروازة بيرونى و منار دروازة باقى ماندة بود 

كه آن هم پس از فتح گلكنده ،توسط اورنگ زيب، كامل شد.
مسجد،جزءآثار باستانى حيدرآباد به حساب مى آيد. هم اكنون اين مسجد در اختيار اهل 

سنت قرار دارد كه ارتباط نزديكى با پيروان اهل بيت دارند.

دارالشفا
اين بيمارستان، در سال 1004ق./1583، به دستور محمد قلى قطب شاه ساخته شد (قادرخان، 
بدون تاريخ، ص 137). در داخل بيمارستان يك مسجد و يك حسينيه وجود دارد  كه بسيار  
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ديدنى است.هم اكنون نيز اين بيمارستان دايراست. دارالشفا،  در بين مردم حيدرآباد، چه هندو 
و چه مسلمان، مورد توجه است ( مشاهدة حضورى نويسنده در حيدرآباد).

غسالخانه و ح¨م
قطب شاه، به پيروى از رسم شيعه، يك غسالخانه براى اموات خانوادة سلطنتى ايجاد كرد. 
اين غسالخانه، نمونة زيباى حمام هاى تركى- ايرانى است كه شامل تعدادى خزينه هاى آب 
سرد و گرم با لوله هايى مى شد كه از شفته و ساروج براى انتقال آب ساخته شده بود. مشابه 

اين غسالخانه، غسالخانه ديگرى داخل دروازة باالحصار ساخته شد.
از نكات قابل توجه اين حمام ها، سكوى گرد دايره شكلى است كه وسط هر دو حمام 
قرار دارد. در هر سكو از وسط دايره به طرف بيرون، دوازده خط دايره اى و موج مانند، به شكل 

منبت كارى شده است كه هر كدام يادآور يكى از دوازده امام است (محى الدين، 1962 ).

هفت گنبدان قطب شاهی
هفت گنبدان قطب شاهى، مجموعه اى از 92 بناى تاريخى، شامل مساجد، مقابر، حمام، و ديگر 
ابنية تاريخى است كه مقابر پادشاهان سلسلة قطب شاهى در آن قرار دارد؛ از جمله اين مقابر، مقبره 

محمد قلى قطب شاه، سلطان قلى، جمشيد قلى، ابراهيم قلى، و عبداهللا قطب شاه است.
اين مجموعه، كه در نزديكى قلعة گلكنده قرار دارد و يكى از مجموعه هاى بى نظير 
تاريخى است، در صورت مرمت و بازسازى، مى تواند با بناهاى تاريخى مهم هند و جهان، از 
جهت عظمت و شكوه برابرى كند. اما طى سال هاى متمادى، مورد بى توجهى قرار گرفته و 

در حال حاضر از وضعيت مناسبى برخوردار نيست.

پادشاهی عاشورخانه
در زمان سلطان ابراهيم قطب شاه، سنت برگزارى مراسم اربعين حضرت امير و عاشورا مرسوم 
شد. در اين زمان، عاشورخانه هاى متعددى تأسيس شد كه در آن ها، مردم در ايام محرم  عزادارى 
مى كردند . يكى از عاشورخانه هاى مهم كه در بخش قديمى شهر حيدرآباد مى باشد، عاشور خانه 

پادشاهى است (قادرخان، 1306ق، ص 25؛ رضوى، 1376 ، ج1 ، ص 484).
زماني كه سلطان محمد قلي قطب شاه مي خواست شهر حيدر آباد را بنا كند، مسئوليت 
طراحي ساخت اين شهر را به مير محمد مؤمن سپرد. او نيز در طراحي اين شهر به بناهاي 
مذهبي، به ويژه بناهاي مربوط به مذهب شيعه توجه ويژه كرد. يكي از اين عمارت هاي مهم 
مذهبي ، كه بناي آن در سال 1009ق./1588 آغاز شد، عاشور خانه بود ( قادرخان، 1306ق. 

ص25).
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الزم به يادآورى است آنچه پژوهشگر به صورت حضورى مشاهده كرده و شنيده است، 
تنها در شهر حيدرآباد 11000 عاشورخانه وجود داشته كه 5000 آن در دست شيعيان و 
6000 آن در اختيار اهل سنت بوده است و در حال حاضر، تحت نظارت وقف بورد ايالت 

آندراپرادش مى باشد.

دادمحل
يكى ديگر از بناهاى وقفى مذهبى شيعى، در دوران محمد قلى و با نظارت ميرمحمد مؤمن، 
احداث شد، بناى «دادمحل» است. از اين بنا، براى مراسم ويژة اهل بيت ، از جمله مراسم 

مخصوص ايام والدت و يا شهادت، استفاده مى شد.
اين محل شامل هفت طبقه مى گرديد كه طبقة هفتم آن را «الهى محل» مى گفتند و بقية 
طبقات به ترتيب به نام پيامبر اكرم و اهل بيت  نامگذارى شده بود (ناشناس، بدون تاريخ، مقاله 

چهارم، ص 28).

دایره
يكى از معروف ترين بناهاى دينى وقفى كه ميرمؤمن به دستور قطب شاهيان در حيدرآباد بنا 
كرد، قبرستانى بود كه به « دايره» معروف است. مير مؤمن، مقدارى از خاك كربال را براى 
تبرك، با خاك اين قبرستان مخلوط كرد. تا سال 1160ق./1739 ،حدود 600 تا 700 هزار 
نفر از سادات و عارفان برجسته آن زمان در اين قبرستان، دفن شده بودند ( رضوى، 1376 ، 

ج1، ص 478).اين قبرستان هنوز هم به عنوان قبرستانى شيعى مورد استفاده قرار مى گيرد.

نتیجه گیری و تحلیل
1. در بررسى منابع تاريخى در هند، حتى يك سند يا كتاب مستقل در زمينة اسناد تاريخى 
موقوفات شيعى يافت نشد. اين درحالى است كه مسيحيان، كه حدود يك درصد جمعيت 
هند را تشكيل مى دهند، براى ثبت و ضبط كليساهاى برجاى مانده از گذشته، كتاب ها 
نوشته اند. از آن جمله مى توان به كتاب اسناد كليساهاى آگرا اشاره كرد. در اين كتاب، 
مجموعه اسناد، وكالت نامه ها، قباله جات، موقعيت كليساهاى شهر آگرا، و حدود و ثغور اين 

كليساها ثبت شده است.
2. دولت قطب شاهيان از دو ويژگى ممتاز برخوردار بودند:

الف. ثروت فراوان:گفته مى شود در اين زمان، سكه طال ضرب مى شد. حيدرآباد مركز 
تجارت الماس در دنيا بود. از جهت كثرت صنايع مانند پوالد، مواد اوليه شمشير و نيزه، و ابزار 

نظامى، مشهور بود. صنايع دستى مانند فرش و پارچه هاى چيت نيز فراوان بود.
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ب. در سراسر حكومت قطب شاهيان، مذهب رسمى، شيعه بود. از اين رو، روابط 
نزديكى با دولت صفويه داشتند.

3. ثروت فراوان دولت قطب شاهى به قدرى زياد بود كه در بين پنج دولت دكن،  تنها 
قطب شاهيان، سكه طال مى زدند. دولت قطب شاهى به كثرت صنايع شهرت داشت و در زمان 
آنان، حيدرآباد، مركز تجارت الماس بود. عده زيادى از بازرگانان خارجى در آنجا جمع شده و 
به تجارت مى پرداختند. پرواضح است فرمانروايانى چنين ثروتمند، بناهاى شيعى وقفى پايدارى 
از خود باقى گذاشته اند. فهرست اين بناها، بسيار مفصل است و برجسته ترين  آن، چهارمنار، 
عاشورخانه، كاخ و باغ هاى الهى محل، مسجد جامع، و چند مدرسه و بيمارستان است. مير مؤمن 

در زمان حكومت عبداهللا، زمين وقفى وسيعى را وقف قبرستان شيعيان كرد.
4. پادشاهان قطب شاهى، از ايران به جنوب هند مهاجرت كرده و در  اصل، ترك نژاد 
بودند. از اين رو، ميراثى آميخته با نژاد تركى- ايرانى از خود به جاى نهادند. اين پادشاهان، 
سنت هاى محلى و تمدنى سرزمين تلنگانه را، اختيار كردند. از اين رو، تمدن رنگارنگى در 

آن نواحى، جلوه گر شد. آنان مظهر انسجام هندو و مسلمان بودند.
5. سالطين قطب شاهى، آزاد انديش و داراى وسعت نظر بودند. به زيردستان خود عنايت 
ويژه اى داشتند و پادشاهانى رعيت پرور بودند.از اين رو، عالمان، دانشوران، اديبان، و شاعران 
در اين دولت، منزلت خاصى داشتند. مانند مير مؤمن استرآبادى، روح االمين مير جمله، محمد 

امين شهرستانى، سيد نظام الدين، و مصطفى خان اردستانى.
6. مذهب رسمي قطب شاهيان شيعه بود، اما به جهت تساهل و تسامحي كه حاكمان 
قطب شاهي داشتند، پيروان ديگر اديان و مذاهب مانند هندوها و اهل سنت، در قلمرو آنان در 
امنيت و آسايش زندگي مي كردند؛ به حدي كه حتي مي توانستند به مناصب باالي حكومتي 

دست يابند.
7. يكي از آثار و بركات قطب شاهيان در گلكنده و حيدرآباد اين است كه هم اكنون 
بزرگ ترين اقليت شيعيان در خارج از مرزهاي ايران، در هند است و شهر حيدرآباد، كه زماني 

پايتخت حكومت قطب شاهيان بود، جمعيت شيعه زيادي را در خود جاي داده است.
8. حضور و حاكميت تقريباً دويست ساله شيعيان در جنوب هند و مهاجرت بزرگان 
ايراني به اين ديار، به ويژه در دوران صفويه، و انتصاب بسياري از مهاجران ايراني به مناصب مهم 

حكومتى، باعث شده  دامنة موضوع موقوفات شيعي در جنوب بسيار وسيع و گسترده شود.
9.  روابط حاكمان شيعى نظام شاهى، قطب شاهى، و عادل شاهى با حاكمان ايران، به ويژه 
سلسلة، صفوى، بسيار نزديك و در اوج احترام و ادب بوده باشد. در بسيارى از كتيبه هاى 
بر جاى مانده از آن دوران، شعارهاى شيعى و مطالبى به زبان فارسى به چشم مى خورد. براى 

محمدرضا رجب نژاد
فاطمه جان احمدی
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مثال، مى توان از كتيبة مسجدى نزديك دوازدة قلعة گلكنده نام برد كه بر روى آن شعار «الاله 
اال اهللا، محمد رسول اهللا، على ولى اهللا» نوشته شده است و بر روى سنگ قبر سلطان قلى، كه 

خود دستور ساخت آن را داده است، بر چهارده معصوم درود و صلوات فرستاده است.
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